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 چکیده
ست  کته از ستوی  نتا ابرای تحلیل معنا  شناسی واژگانیدر معنی پذیررویکرد فرازبان معنایی طبیعی، رویکردی تجزیه

در کنتار وی  کلیت  گتودارد به کار رفته اس . در سراسر جهان زبان 03شد و تاکنون در مورد بیش از ویرزبیکا مطرح 

های ادعا این اس  که هستۀ کوچکی از معانی جهانی و اساسی به نام نخستیبیشترین سهم را در معرفی  ن داشته اس . 

تواند به عنوان ابزاری برای ها قابل بیان اس  و میدیگر عبارات زبانی در همۀ زبانها یا معنایی وجود دارد که از راه واژه

های معنایی( و قواعد )نخستی در این رویکرد از واژگانویژه به کار رود. ویژه و فرهنگهای پیچیدۀ زبانواژه تحلیل معانی

هدف از نگارش این مقاله، معرفتی ایتن رویکترد شود. ترکیبی( برای تحلیل معنا استفاده میدستور زبان ) نحوی خاصی

های ایرانی ها و گویش ن پژوهش در این چارچوب در مورد زبان اس  تا از این طریق زمینۀ  شنایی خوانندگان و به تبع

چارچوب این رویکرد پرداخته شده اس  و نشتان ورامی در هدر زبان واژه  چندمعنایی  تحلیلبه در ادامه، فراهم شود. 

های ان در زبانهای معنایی و بار فرهنگی واژگباالیی در توصی  و تبیین ظراف  توانداده شده اس  که این رویکرد از 

 مختل  برخوردار اس .
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 مهمقدّ -3

داند و زبتان بتدون معنا را قلب زبان می (0: 9313) 4اهمی  معنا و مطالعۀ  ن تا جایی اس  که ریمر

 ها و جمتتت است ی واژهشناسی مطالعۀ معنامعنیهای بدون هوا تشبیه کرده اس . شمعنا را به ش

شناستی د: معنتینتشناستی وجتود دار، دو شاخۀ اصتلی در معنتیاساس این بر .(0: 9330 ،5)سعید

شناستی واژگتانی بته مطالعته و بررستی . معنی(91: 9313 )ریمر، 7شناسی گروهیو معنی 9واژگانی

 ؛از: ال ( بازنمایی معنی هر واژه در زبان عبارتندسنتی  ن پردازد که اهداف توصیفیها میمعنای واژه

 .(50: 9330 )سعید، ها در زبانب( نشان دادن چگونگی ارتباط معنای واژه

گردد. میتدی برمی 1203تا  1803های شناسی واژگانی تقریباً به سالاولین مرحله در تاریخ معنی 

تغییترات  بررستیهتا و های مربوط به معنای واژهگیری تاریخی در پژوهشویژگی اصلی  ن، جه 

. این نتو  (1: 9313 ،8ز)گیرارت تغییرات بوداین بندی و تبیین تعیین هوی ، طبقهبه ویژه  ،معنایی  نها

البته ایتن بتدان  ؛ای دانشگاهی در  غاز قرن نوزدهم میتدی شکل گرف شناسی به عنوان رشتهمعنی

شناسی واژگانی متورد بحتو و بررستی قترار س  که پیش از  ن موضوعات مربوط به معنیمعنا نی

، 2شناسی نظرپردازانهاند: ریشهتاریخ، سه سن  در این رابطه وجود داشتهدر طول  بلکه ؛نگرفته اس 

 .(9و  1 )همان:ها نامهواژهو تدوین  13 موزش فن بتغ 

انتد. یکتی از  نهتا رویکترد واژگتانی وجتود داشتتهشناسی رویکردهای مختلفی در زمینۀ معنی 

 19ایاند: ال ( مبتنی بر تحلیل مؤلفههای موجود در این رویکرد دو دستهاس . نظریه 11گرانوساخ 

نظریۀ فرازبان معنایی »های گروه اول، ب( مبتنی بر روابط مفهومی. یکی از نظریه ؛معنا 10پذیرو تجزیه

 .(195و  419 )همان: اس  14«طبیعی

به زبتان رویکرد فرازبان معنایی طبیعی  زمینۀ در یاثرتاکنون  ،دناطت  دار جایی که نگارندگانتا  

، مفاهیم و ها، فرضاین رویکردهدف از نگارش این مقاله، معرفی  به نگارش درنیامده اس . فارسی

                                                           
4. N. Riemer 
5. J. I. Saeed 
6. lexical semantics 
7. phrasal semantics 
8. D. Geeraerts 
9. speculative etymology 
10. rhetoric 
11. neostructuralist 
12. componential 
13. decompositional 
14. Natural Semantic Metalanguage (NSM) 
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ی مطالعته و بررستی استفاده از این رویکرد بترابه منظور  شنایی خوانندگان و به تبع  ن  ،اهداف  ن

در چنتدین واژه به مطالعۀ  ،بدین منظور ضمن معرفی این رویکردهای ایرانی اس . ها و گویشزبان

 کته در  است  های ایرانتی نتو شتاخۀ شتمال غربتییکی از زبان پردازیم. این زبانمی زبان هورامی

تعتات بیشتتر، ر. . بترای اط) شتودهایی از سه کشور ایران، عراق و ترکیه به  ن تکلتم متیبخش

 .(53،08: 1024 سجادی،

 پیشینة پژوهش -2

هتای ایرانتی در چتارچوب رویکترد ها و گتویشتاکنون هیچ کدام از زبان ،طور که اشاره شدهمان

اما در چند مورد به فراخور موضو  و به صورت  ،اندفرازبان معنایی طبیعی مورد بررسی قرار نگرفته

( افعتال فارستی را در چتارچوب 1077) رد استفاده شده است . روشتنپراکنده از مفاهیم این رویک

 رویکرد فرازبان معنتایی طبیعتی 15های معناییشناسی واژگانی به طور عام و با توجه به نخستیمعنی

( را مبنی بر وجود سه 1077) ( دیدگاه روشن1089) مهندبندی کرده اس . راسخطبقه به طور خاص

گوید که وی ناگذرا را به اشتتباه ل در زبان فارسی نقد کرده اس  و میجه  معلوم، ناگذرا و مجهو

( در زمینتۀ پتردازش زبتان فارستی و مشخصتاً 1021) نوعی جه  در فارسی دانسته اس . امینیتان

بندی معنایی افعال زبان فارسی، عتوه بر اطتعات نحوی از اطتعات معنای واژگانی از جمله خوشه

هتایی از کتار شی، بختئت( بر اساس رویکترد کلی/جز1021) ه اس . صفریکردها استفاده نخستی

 شناسی واژگانی نقد نموده اس .در چارچوب معنی ( را در زمینۀ تحلیل تناوب مکانی1077) روشن

 فرازبان معنایی طبیعیرویکرد پیدایش  -1

اس لهستانی، و در شن، زبان17 . بوگوستوسکی راء میتدی تح  تأثیر  1295در سال  19 نا ویرزبیکا

هتای معنتایی غیراختیتاری پی سخنرانی وی در دانشگاه ورشو بتر  ن شتد تتا فهرستتی از نخستتی

برای اولین بار رویکتردی را تحت   18ییمعنا یهاینخستوی با کتاب  1279گرد وری کند. در سال 

بتر ایتن  (13 :1279) یو(. 094و  101: 1228 ،12دارد)گ معرفی کرد «فرازبان معنایی طبیعی»عنوان 

 هزار سال پیشهای معنایی تاریخی طوالنی دارد و به بیش از دو برای نخستی باور اس  که جستجو

                                                           
15. semantic primes 
16. A. Wierzbicka 
17. A. Boguslawski 
18. Semantic Primitives 
19. C. Goddard 
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 91الیبنیتت  93«الفبای اندیشۀ بشر»( در این زمینه از نظریۀ 11: 1229) یوگردد. ارسطو برمی زمانو 

و به تعداد و نو  این مفاهیم  گیرد. الیبنیت  به جستجو برای این الفبای فرضی نپرداخته اس الهام می

تتوان تنها زمانی می» گوید:می ت یبنیال از نقل به ویرزبیکا. ای نکرده اس اساسی و بنیادین نیز اشاره

فترو  ،انتدی که به خودی خود قابتل فهتمئادعا کرد چیزی فهمیده شده اس  که بتوان  ن را به اجزا

چتارچوب فرازبتان معنتایی ین نقش را در معرفتی زبیکا، بیشتردارد در کنار ویرگ (.همان) «شکس 

 (.198: 9313 ،)گیرارتز اس داشته طبیعی 

مرهتون جریتان تتدریجی شناستی در زبانعتقه به رویکرد فرازبان معنایی طبیعی و پذیرش  ن  

  مطالعتات در گذشتته قترن مینت از شیبت متدت به کهبوده اس   بنیادمخالف  با نحوگرایی انگلیسی

در  فرازبتان معنتایی طبیعتی رویکترد. در این مدت، بود غالب دکریرو ،یشناخترده و یشناختیمعن

 99شناستیو نشانه شناسی تکاملیشناسی فرهنگی، روانشناسی، روانهای مرتبط از جمله انسانرشته

 اند:به طور روزافزون جلب توجه کرده اس . چندین عامل در این زمینه دخیل بوده

کرد فرازبان معنایی طبیعتی در طتول بتیش از سته دهته، انستجام و ثبتات در ال ( نقطۀ قوت روی 

بوده اس . این ویژگی در تقابل با جریان  90گراهای تقلیلنمادگذاری  ن به ویژه در کاربرد دگرگف 

باشد. البته این بدان معنا نیس  که این رویکترد در طتول شناسی و مشخصاً در نحو میرایج در زبان

برعک ، در طول ایتن متدت چنتدین دوره وجتود  ؛از پیدایش خود، ایستا بوده باشدهای پ  سال

، 1283تا اواسط دهۀ  1273اند. از دهۀ های پژوهشی بر اهداف مختلفی متمرکز بودهدارند که فعالی 

 14یتا  10ها های معنایی نام دارد. در این دوره مجموعۀ نخستیرویکرد نخستی« پیدایش اولیۀ»دورۀ 

بدن، اصطتحات  ءبود. بعد از  ن کارهای تحلیلی ارزشمندی بر روی اصطتحات عاطفی، اجزا مورد

تا اواخر  1283های گفتاری، حاالت و غیره انجام شد. از اواسط دهۀ مربوط به مراحل زندگی، کنش

 گتذاری شتده است . در طتول ایتن دوره فهرست  نتام 94«گستترش مجموعته»مرحلۀ  1223دهۀ 

زبانی پذیری بینهای جدید در مورد ترجمهبرابر شد و تأکید بر پژوهش 5ایی تقریباً های معننخستی

به بعد، تأکید بر دستتور زبتان  1223های واژگانی در دستور کار قرار گرف . از اواسط دهۀ و جهانی

                                                           
20. alphabets of human thought 
21. G. W. Leibniz 
22. semiotics 

23. reductive paraphrase 
24. expanding set 
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ند رو بود که هم واژگان و هم دستور زبان را دربرگرف . اخیراً رو 95«کل فرازبان»فرازبان و مطالعات 

سازی در این رویکرد قابل مشاهده اس . با این حال، در تمام این مدت مندی و صوریبه رشد نظام

هتای طبیعتی بترای باور اساسی این رویکرد یکسان مانده اس . این اعتقاد راسخ این اس  که زبتان

کفایت  » یعنتی بتاور بته ،کننتدکفایت  متی زبتانیشناسی خود از راه دگرگف  درونبازنمایی معنی

ناپذیر با های طبیعی. این باور مستلزم  ن اس  که هر زبانی یک هستۀ معنایی تقلیلزبان 99«فرامعنایی

هتای )نخستتی دارای عبارات غیرقابتل تعریت  97محدودزبانی دارد که شامل واژگان ساختاری شبه

 باشد.معنایی( و نحو خاص خود می

وری عک  این دارند، زیرا اساساً معتقدنتد کته زبتان شناسان صوری معموالً باب( منطقیون و معنی

توان از  ن به های خاص اس  که نمیمند، مبهم و از نظر دستوری دارای ویژگیطبیعی  نقدر غیرنظام

عنوان یک روش دقیق و بدون ابهام برای بیان استفاده کرد. عدم استفاده از زبان طبیعی به عنوان زبان 

چرا که حتی استفاده از زبتان معنتایی  ؛فایده اس بلکه بی ،غیرضروری اس بازنمایی معنایی نه تنها 

ها، نمادهای منطقی و غیره( باید از سوی اهل بازنمایی )متشکل از مشخصه فنی و ساختگی توصی 

هنگامی کته  ،ای باشندشناسان حرفهقابل تعبیر و تفسیر باشد. حتی اگر این افراد متخصص مثل معنی

 نچته چترا کته  ؛کننتدگیرند، الزاماً از زبان طبیعی مادری خود استتفاده متیام را یاد میکاربرد این نظ

این اس  که این زبتان را بته  ،دهدبرای خواندن و تفسیر فرازبان ساختگی انجام میشخص در واقع 

ایی ما ها دربارۀ معنا، به توانکند. ارزیابی و بازنگری فرضیهاش ترجمه میصورت ذهنی به زبان مادری

بینی کاربرد زبان عادی بر اساس توصی  معنایی بستگی دارد. هرچه ارتبتاط بتین ایتن دو برای پیش

برعک ، هرچه ارتباط بین توصی  معنایی  ؛تر اس تر و قابل ارزیابیتوصی  روشن ،تر باشدشفاف

رود. بتین متی امکان هر گونه ارزیابی تجربی و واقعی از ،تر باشدشده ضعی و زبان واقعی توصی 

های طبیعی مبتنی بر زبانجایی که ممکن اس  به صورت شفاف  بنابراین فرازبان معنایی بهینه، باید تا

یعنتی  ،های طبیعتی وجتود داردو عادی باشد و تنها عناصری را دربرگیرد که معنی  نها در همۀ زبان

 باشد.« هاۀ زبانشدۀ جهانی؛ به طور ختصه باید مبتنی بر اشترا  هممعانی واژگانی

یعنی توصتیفی  ،گرایانه از نظر مفهومی اس ج( عامل سوم مربوط به هدف دستیابی به توصیفی واقع

                                                           
25. whole metalanguage 

26. meta-semantic adequacy 

27. mini-lexicon 
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نی بتر مقتوالت بتومی و سازی بومی، طبیعی و ذاتی باشد. توصیفی که مبتکه قادر به بازنمایی مفهوم

را از اصطتحاتی ساخته شده زی ؛تواند موردی قابل قبول برای واقعی  مفهومی باشدمی ،طبیعی اس 

و مستقیماً در دستترس  م اس برند، برایشان قابل فهکه گویندگان خود در زندگی روزمره به کار می

شهود و شم  نها قرار دارد. در مقابل، توصی  مبتنی بر اصطتحات غیرمعمتول و بیگانته و غیرقابتل 

ستازی ایتن پذیرش به عنوان انگارۀ مفهومفهم برای افراد، نیازمند نوعی توجیه و دفا  خاص قبل از 

 (.5و  9: 9338 دارد،)گ افراد اس 

 اصول نظری رویکرد فرازبان معنایی طبیعی -4

هتا پذیری، رویکرد ویرزبیکا بته تحلیتل طبقتۀ خاصتی از واژهبرختف رویکردهای دیگر به تجزیه

ط به رنتگ یتا اصتوات های احساسی و عاطفی، اصطتحات مربوحتی برای واژه ؛شودمحدود نمی

های دیگر از انجام  ن ناتوان هستند. ایتن رویکترد قتادر دهد که نظریهته میئهای معنایی اراتوصی 

را بازنمتایی کنتد.  98ها یا جزء به کتلبندیاس  هر نو  رابطۀ معنایی از جمله روابط مربوط به طبقه

 پتذیر هتر رویکترد دیگتری امکتان های مختل  بتیش ازها را در زبانتعری  و مقایسۀ معنای واژه

 (.1: 9314 دارد،گ؛ 148: 9339 ،92سازد )لوبنرمی

با این حتال بته لحتاد قتدم ،  ؛رویکرد فرازبان معنایی طبیعی طرفداران و مخالفان زیادی دارد 

تترین ترین و جامعترین، ختقشده دربارۀ  ن، بدون شک یکی از پیشرفتهگستره و تعداد  ثار منتشر

اش کار مدتر اس . در ایتن شناسی معاصر اس  و نسب  به شکل اولیهای تحلیل معنا در زبانهنظام

 یشتناخت یهاانیبن یجستجو راه از چه،  ن یکل مفهوم در شناخ  و واژگان نیب تعامل بهرویکرد، 

 ایت یبتافت اطتعتات و یزبتان یشناستیمعنت نیبت اشتترا  به توجه با چه و معنا یامؤلفه فاتیتوص

بته طتوری کته امتروزه  ،شناسی شناختی همسو است . این رویکرد با معنیشودیم دیتأک ،یرزبانیغ

و  195: 9313 گیرارتتز،؛ 1: 9338 ،گتدارد) داننتدهای شناختی متیپردازانش  ن را جزو نظریهنظریه

 .(47: 9311 ،گدارد؛ 199

را از دیگتر رویکردهتای  هایی اس  که  نرویکرد فرازبان معنایی طبیعی دارای اصول و ویژگی 

 از: عبارتند دسازد. اصول نظری این رویکرتحلیل معنا متمایز می

های نظام معنایی زبان بوده ته و طرح این رویکرد، باور به ذاتی بودن تعدادی از جنبهئال ( انگیزۀ ارا
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 اس .

. بر استاس اس ید های نظام معنایی زبان مورد تأکب( در این رویکرد، جهانی بودن تعدادی از جنبه

 ها مشتر  هستند.های ذاتی نظام معنایی در میان همۀ زباناصل )ال (، جنبه همچنیناین و 

یی در نظام معنتایی زبتان بتوده گیری فرازبان معنایی طبیعی بر پایۀ باور به اصول و متغیرهاج( شکل

واژگتانی دارای مفتاهیم  اعتقاد به سطوح پیچیدگی مفاهیم بر این نکته تأکید دارد کته عناصتر اس ؛

 باشند.پذیر نمیویژه، الزاماً ترجمهیعنی مفاهیم فرهنگ ،پیچیده

پذیری حتمی  نهتا از های معنایی در رویکرد فرازبان معنایی طبیعی مبتنی بر ترجمهد( معرفی نخستی

 زبانی به زبانی دیگر اس .

ایی زبان بوده اس . ویرزبیکا بتا الهتام از گیری این رویکرد مبتنی بر باور به زایایی نظام معن( شکلته

هتای معنتایی بته دیدگاه الفبای اندیشۀ بشر الیبنیت ، مدعی اس  که برای در  معنی باید نخستتی

 روش خاصی و بر پایۀ قواعد نحوی محدودی ترکیب شوند.

 داند.کند که زبان را بخشی از نظام شناختی انسان میو( ویرزبیکا به صراح  بیان می

رویکرد فرازبان معنایی طبیعی یعنی واژگان و نحو و تعامل  نهتا بتا  ءویرزبیکا ضمن معرفی اجزا ز(

 کند.ناپذیری نحو و معنا تأکید می، بر جدایی03سازیهمدیگر در فرایند مفهوم

گیری از فرازبان طبیعی در توصی  نظام معنایی زبان، ویژگی بارز رویکترد فرازبتان معنتایی ح( بهره

اس . اهمی  استفاده از فرازبان طبیعی به این دلیل اس  که کتاربرد  ن  ستان است  و دارای طبیعی 

 .(90و  14: 1229 ا،)ویرزبیک باشدهای کاربرد فرازبان منطقی نمیپیچیدگی

 رویکرد فرازبان معنایی طبیعیو کاربردهای اهداف مفاهیم،  -9

تترین رویکترد معاصتر در زمینتۀ ن و کتاربردیتریکار مدترین، جامع رویکرد فرازبان معنایی طبیعی

ر سزبان در سرا 03و بین فرهنگی اس . این رویکرد تاکنون در مورد بیش از  یشناسی بین زبانمعنی

جهان به محک  زمون گذاشته شده اس . در این رویکرد، ادعا این اس  که هستۀ کوچکی از معانی 

ها و دیگر عبتارات زبتانی در دارد که از طریق واژههای معنایی وجود جهانی و اساسی به نام نخستی

تواند به عنوان ابزاری برای تحلیل فرهنگتی . این هستۀ مشتر  معنایی میها قابل بیان اس همۀ زبان

هتای ویژه و ستاخ و فرهنگ های پیچیدهو زبانی مورد استفاده قرار گیرد: برای توضیح معنای واژه
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)بتا  ویتژههتای فرهنتگها و نگرش( و برای بیان ارزش01ی معناییها)با استفاده از وص  دستوری

(. همچنین، این رویکرد اساس و بنیانی معنایی برای دستور جهانی و 09فرهنگیهای استفاده از وص 

 بنتدی روشتن، دقیتق، کند. استتفاده از فرازبتان معنتایی طبیعتی، فرمتولشناسی زبانی فراهم میرده

دانتش تخصصتی زبتانی برای افتراد فاقتد  را هاو قابل در  تحلیل 00حورمپذیر، غیرانگلیسیترجمه

نگتاری،  متوزش زبتان، مطالعتۀ این رویکرد در ارتباطات بین فرهنگی، فرهنگسازد. پذیر میامکان

هتا دارای کتاربرد است . اصتل اساستی در شناسی حقوقی و دیگر رشتهفراگیری زبان کود ، معنی

بته مفتاهیم را  ویتژهو زبان ی این اس  که باید تتش کرد معانی پیچیدهرویکرد فرازبان معنایی طبیع

بتر حستب ، معانی پیچیده را دیگر به عبارت ؛تجزیه کرد ،اندها مشتر ای که در میان همۀ زبانساده

 (.0: 9314 دارد،گ؛ (NSM homepage ساده توصی  نموداین مفاهیم 

تۀ نظامی اس  که توصتی  ئزبان معنایی طبیعی، اراپذیر فراهدف ویرزبیکا از طرح نظریۀ تجزیه 

پذیر سازد. این های معنایی امکانها را از طریق مجموعۀ محدودی از نخستیهمۀ معانی در همۀ زبان

هتای های معنایی و نحو خاصی برای ترکیب  نها است . نخستتیای از نخستینظریه شامل مجموعه

تر  نها به صورت اصطتحات ساده وجود دارند و دگرگف که در هر زبانی  هستند معنایی  ن معانی

هتای معنتایی مجموعتۀ کتوچکی از به عبارت دیگر، نخستی ؛(145: 9339 بنر،)لو پذیر نیس امکان

ها سازندۀ معنای زبانی در همه یا بیشتر زبان ءکه اجزا هستند 04تعری  معانی اصلی و بنیادین غیرقابل

هستند که  نها را به صورت گروه، جملته و  05یی دارای دستور ترکیبیهای معناباشند. این نخستیمی

به این معنتی  ؛اس  09 زاددهد که این دستور ترکیبی اساساً زبانکند. شواهد نشان میمتن ترکیب می

 هتای معنتایی همتراه بتاد. نخستتینکنپیدا می ها امکان نمودکه همان ترکیبات در همه یا بیشتر زبان

 .(9و  1: 9314 دارد،)گت دهنتدکیبی خاص خود، فرازبان معنایی طبیعی را تشکیل میتردستور زبان 

یعنتی  ،هستند واحدهای واژگانی نیستند بلکه 07در یک زبان خاص، لغات های معنایینخستینمود 

رود که یک نخستی معنایی گاهی مشخص دارای صورت واژگانی. انتظار می 08تناظرهای یک مفهوم
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 ،)گدارد یعنی دارای تظاهرهای واژگانی مختل  باشد ،داشته باشد 02گونهاز دو واژهاوقات دو یا بیش 

9338 :5.) 

های معنتایی از اهمیت  زیتادی برختوردار از دیدگاه ویرزبیکا و پیروانش، انتخاب دقیق نخستی 

بایتد دارای دو شترط  ،یک عنصر برای اینکه بتواند به عنوان یک نخستی معنایی انتخاب شود .اس 

ب(  ؛یعنی نتوان معنی  ن را بر حسب عبارات دیگر تعریت  کترد ،باشد: ال ( غیرقابل تعری  باشد

باید معنای  ،چندمعنا باشد اگر لغ  باشد. 43شدههای طبیعی واژگانییعنی در همۀ زبان ،جهانی باشد

ستی معنتایی هنگامی که به عنوان نخ  ”want“مربوطه مدنظر قرار گیرد. به عنوان مثال، فعل انگلیسی

نته  ،باشتد “خواستتن = wish”، باید به معنی  ”WANT“یعنی  ،رودفرازبان معنایی طبیعی به کار می

”lack = به عتوه، فرض بر  ن اس  که هر زبتانی دارای قواعتد نحتوی بترای “نداشتن، فاقد بودن .

معنایی طبیعی ترکیب  گونه که در فرازبان  ن ،باشدهای معنایی میهای واژگانی نخستیترکیب معادل

 بنر،)لتو هستتندقابتل ترجمته  به هر زبتانی تعاری  معنایی فرازبان معنایی طبیعی ،بنابراین ؛شوندمی

9339 :149-147.) 

پذیر معنا اغلب مبتنی بر این فرض هستند که تعاری  بر استاس واژگتان ای و تجزیهتعاری  مؤلفه 

ای شوند. انگیزۀ چنین فرضی انگیتزهکه خود تعری  نمییعنی مفاهیمی  ،گیرندمفاهیم اولیه صورت می

های دیگر تعری  شوند، ها در یک زبان از طریق واژهبه این معنا که اگر همۀ واژه ،شناختی اس معرف 

خارج وجود نخواهد داشت . مزیت  ایتن  یم و هیچ ارتباطی بین زبان و جهانماندر میانۀ زبان باقی می

این اس  که از افتادن متا در دام تسلستل و دور باطتل  ،شوندود تعری  نمیکننده که خعناصر تعری 

هتا نهایتتاً از شده یکی باشتند، واژهکننده و تعری بدین صورت که اگر زبان تعری  ؛کنندجلوگیری می

رسد ارزش تبیینی و توصیفی تعاری  به شوند که در چنین حالتی به نظر میطریق خودشان تعری  می

هتا بایتد از رود. در واقع، اگر قرار باشد در دام تسلسل گرفتار نشویم، مجموعتۀ نخستتیین میکلی از ب

عناصتر  اگتر مجموعتۀ بته عبتارت دیگتر، ؛تر باشتدکوچک ،ه باید تعری  شوندهایی کمجموعۀ واژه

ایتن  ،ریت  شتوندبه اندازۀ مجموعۀ مفاهیمی باشد که باید تع ،شوندکه خود تعری  نمی 41گرتعری 

 (.197: 9313 ،)گیرارتز و تقلیلی نخواهد داش جموعه ارزش تبیینی م

شناستی معاصتر، توانند باشند؟ در زبانبا این وص ، این مفاهیم اولیه و بنیادین چه مفاهیمی می 
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تۀ فهرس  مفاهیم نخستی جهتانی در رویکترد فرازبتان معنتایی طبیعتی ئکار مدترین تتش برای ارا

ع، انگارۀ توصی  معنایی ویرزبیکا بتر دو اصتل استتوار است : واژگتان صورت گرفته اس . در واق

 .(198 )همان: گرامفاهیم نخستی و جهانی و روال تعری  و توصی  معنا موسوم به دگرگف  تقلیل

کند که تعاری  باید به زبان طبیعی و غیرفنی و نه به نتوعی کید میدر رابطه با اصل اول، ویرزبیکا تأ

هتای معنتایی کته در واقتع نوشته شوند. به این ترتیب، نخستتی 49شدهسازیوریزبان بازنمودی ص

ستازی گتودارد ایتن را فرضتیۀ واژگتانی شده باشند.های جهان واژگانیباید در همۀ زبان ،اندجهانی

شتده هستتند. ایتن مفتاهیم نامد، به این معنا که مفاهیم نخستی به صورت جهانی واژگانیمی 40قوی

ویژه( از طریق یک واژۀ خاص، تکتواژ یتا حتداقل یتک عبتارت بل با مفاهیم فرهنگ)در تقا جهانی

شوند. بعد از گذش  بیش از یک دهه، پژوهشتگران فرازبتان معنتایی ها بیان میخاص در همۀ زبان

مجموعتۀ  .  خترین(8: 9338 دارد،گت؛ متانه) کنندطبیعی هنوز این فرضیه را تأیید و از  ن دفا  می

 ایی فرازبان معنایی طبیعی در جدول زیر  مده اس :های معننخستی

 (NSM homepage: 2014) یسیانگل ینمودها با یعیطب ییمعنا فرازبان یهاینخست ةمجموع نیآخر (.3) ةشمار جدول
I, YOU, SOMEONE, PEOPLE, SOMETHING~THING, 
BODY 

گرهاکنش =  Substantives: 

KIND, PART  = یارابطه یگرهاکنش Relational Substantives: 

THIS, THE SAME, OTHER~ELSE  = نماهاصیتخص Determiners: 

ONE, TWO, SOME, ALL, MUCH~MANY, LITTLE~FEW  = نماها یکم Quantifiers: 

GOOD, BAD  = نماهاارزش Evaluators: 

BIG, SMALL  = نماها یتوص Descriptors: 

THINK, KNOW, WANT, FEEL, SEE, HEAR  = یذهن یهامحمول Mental Predicates: 

SAY, WORDS, TRUE  = گفتارنماها Speech: 

DO, HAPPEN, MOVE 
حرکتت  ،رختتدادها هتتا،کتتنش =  Actions, Events, 

Movement: 

BE (SOMEWHERE), THERE IS, BE 
(SOMEONE/SOMETHING) 

مشخصته  ،یموجود مکان، =  Location, Existence, 

Specification: 

(SOMETHING) IS (SOMEONE'S)  = یمالک Possession 

LIVE, DIE  = یزندگ و مرگ Life and Death: 

WHEN~TIME, NOW, BEFORE, AFTER, A LONG TIME, 
A SHORT TIME, FOR SOME TIME, MOMENT 

زمان =  Time: 

WHERE~PLACE, HERE, ABOVE, BELOW, FAR, NEAR, 
SIDE, INSIDE, TOUCH 

مکان =  Space: 

NOT, MAYBE, CAN, BECAUSE, IF  = یمنطق میمفاه Logical Concepts: 

VERY, MORE  = هاندهکندیتشد Intensifier, Augmentor: 

LIKE~AS~WAY  =  شباه Similarity: 

                                                           
42. formalized representational 

43. Strong Lexicalization Hypothesis 



 135ها، مفاهیم و اهداف /رویکرد فرازبان معنایی طبیعی: فرض
 

نمودهطای  ●در سططح لاطاتنه یابند ها در سطح معنای واحدهای واژگانی امکان وجود مینخستی ●

توانند از نظر صطوری ها میستینخ ●باشند 44هاوارهروهیا گ ها، تکواژهای مقیدواژهانند توها مینخستی

هر نخستی دارای  ●(شوندمشخص می ~ )که با نشانة گونه باشندپیچیده و دارای تنوعات ترکیبی یا واژه

هطای هطای مختلطد دارای ویژگطیوانند در زبطانتآنها می ●)ترکیبی( نحوی خاصی است هایویژگی

 (.2: 2034 ،داردگ؛ 13: 2002 )گدارد، باشند 49واژهنحوی متفاوتی از جمله طبقهفیصر

یعنی اساساً نوشتن و ثب   ،گرا معروف اس اصل دوم فرازبان معنایی طبیعی به دگرگف  تقلیل

 تعاری  به وسیلۀ واژگان مفاهیم نخستی جهانی. برای نمونه، تعری  ویرزبیکا از واژۀ انگلیسی

“sad” رح زیر اس :به ش 

X  ناراح  اس =                              X is sad = 

X کندچیزی احساس می            X feels something 

 کند:گاهی اوقات شخصی چیزی مثل این تصور می
sometimes a person thinks something like this: 

 something bad happened               چیز بدی اتفاق افتاده اس 

 ,if I didn’t know that it happened             دانستم که  ن اتفاق افتاده اس ،اگر نمی

 I would say: I don’t want it to happen                 خواهم  ن اتفاق بیفتدگفتم: نمیمی

 I don’t say this now                       گویماکنون این را نمی

 because I know: I can’t do anything            دهمتوانم کاری انجام دانم: نمیمیزیرا 

   به خاطر این، این شخص احساس بدی دارد
because of this, this person feels something bad 

X کندیزی شبیه این احساس میچ                      X feels something like this 

شود که فرض بر  ن اس  هر کدام ای تعاری  اغلب از عناصر غیرنخستی استفاده میدر عمل، بر 

به عبارت دیگتر،  ؛رسندها میهای پیاپی به نخستیاز این عناصر غیرنخستی پ  از تعری  و تحلیل

هتای های معنایی قابل تحلیل نیستند. مشخصتاً واژههمۀ معانی به سادگی و مستقیماً از طریق نخستی

پذیر نیستتند. ایتن عناصتر غیرنخستتی را مولکتول های معنایی تجزیهمستقیماً از طریق نخستیعینی 

                                                           
44. phraseme 

45. word-class 
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است  کته نقتش یتک  به بیان دیگر، مولکول معنایی یک معنای مرکب واژگانی ؛گویندمی 49معنایی

 [M]های معنایی بتا عتمت  کند و در وص تر بازی میرا در ساختار مفاهیم پیچیده 47واحد معنایی

حیوانات ” 48با بخش “اسب”و  “موش”، “گربه”هایی مثل شود. مثتً وص  معنایی واژهداده می نشان

[M]  ینتد کته کم از نه مقوله به دست  متیهای معنایی زایا دس شود. مولکولشرو  می “یک نو 

ی هتاب( فعایت  ؛“پاهتا” و“ دهان”، “هادس ”انند های بدن ماز: ال ( قسم  عبارتندبرخی از  نها 

“ گرد”، “دراز”مانند  42های شکلیکنندهج( توصی  ؛“نوشیدن” و“ نشستن”، “خوردن”جسمانی مانند 

ه( اصطتحات مربوط به محتیط  ؛“راس ” و“ تیز”، “سخ ”های فیزیکی مانند د( کیفی  ؛“تخ ” و

 green” سیبه عنوان مثال، تعری  ویرزبیکا از واژۀ انگلی. “خورشید” و“  سمان”، “زمین”طبیعی مانند 

به رنگ سبز  “gwyrrd”با این تفاوت که  ،در زیر  مده اس  “dwyrrg” 53اشو معادل ویلزی “سبز =

کند این تفاوت را با ارجا  به خیستی تر و شادتر اشاره دارد. ویرزبیکا تتش میتر، روشننسبتاً زنده

 بعد از باران در تعری  واژۀ ویلزی نشان دهد:

X  سبز اس             X is green = 

in some places many things grow[M] out of the ground[M] 
 [M] رویندمی [M] یزهای زیادی از زمینچدر بعضی جاها 

When one sees things like X one can think of this 

 تواند به فکر این بیفتدبیند میرا می Xهنگامی که کسی چیزهایی مانند 

X  سبز اس =          X is gwyrrd = 

in some places many things grow[M] out of the ground[M] 
 [M] رویندمی [M] یزهای زیادی از زمینچدر بعضی جاها 

at some times there is water[M] in these places (after rain[M]) 
 وجود دارد [M]  ب (([M] )پ  از باران گاهی اوقات در این جاها

when one sees things like X one can think of this 
 افتدبیند به فکر این میمی Xهنگامی که کسی چیزهایی مانند 

                                                           
46. semantic molecule 

47. semantic unit/chunk 

48. component 

49. shape descriptor 

50. Welsh 
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های مهم رویکرد ویرزبیکا اس . اطتعات موجتود دهندۀ یکی دیگر از ویژگیها نشاناین نمونه 

 ن چیزی اس  که بلکه شامل  ،گیردهای عینی مصادیق عبارات را دربرنمیدر تعری  اساساً مشخصه

به این دلیتل کته  ،کندرا رد می 51کنند. ویرزبیکا توصی  مصداقیمردم دربارۀ  ن مصادیق تصور می

دهد معتقد اس  توصی  مصداقی محتوای شناختی مفهوم مورد نظر را به صورت مطلوب نشان نمی

 .گویند چیزی سبز اس )در اینجا( هنگامی که می کندو به تصور مردم اشاره نمی

های معنایی و نشان دادن توان این نظریه در توصی  ظراف  تر شدن مطلبدر اینجا برای روشن 

 ، وصت  معنتایی چهتار فعتلهتای متفتاوتهای مختل  رایج در جوامع و فرهنگکلمات در زبان

[ɡlerɑj] ،[kawtajra] ،[dɑrjɑjva] و [veɫjɑjva] هایته شده اس  که در زبانئورامی ارادر زبان ه 

و در  “افتتادن” ؛ در فارستییک معادل و برابرنهتاد وجتود داردتنها فارسی و انگلیسی برای همۀ  نها 

 .”fall“انگلیسی 

ɡlerɑj =  

 someone is doing something        دهدانجام می چیزیکسی دارد 

 this someone is moving               اس  حرک  شخص در حالاین 

at the time of moving, this someone touches something/someone else 
 کنددر حین حرک ، این شخص به چیزی/ک  دیگری برخورد می

because of this, this someone can’t move for some time 
 کندحرک   توندنمیدر نتیجۀ این، این شخص برای مدتی 

because of this, this someone’s body is on the ground[M] 
 گیردقرار می [M] این شخص بر روی زمینبدن در نتیجۀ این، 

when this happens to someone, this someone feels very bad 
 کندافتد، این شخص احساس بدی میوقتی که این اتفاق می

this someone doesn’t want this to happen 
 خواهد این اتفاق بیفتداین شخص نمی

after happening this, maybe this someone can’t move 
 این، این شخص ممکن اس  نتواند حرک  کنداتفاق افتادن بعد از 

kawtajra = 
someone/something X is above someone/something Y 

                                                           
51. referential description 
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 اس  Yدر باالی شخص/چیز  Xشخص/چیز 
maybe this someone/something X is moving 

   در حال حرک  باشدممکن اس Xاین شخص/چیز 
after a time, this someone/something X isn’t above someone/something Y 

 نیس  Yدر باالی شخص/چیز  Xپ  از مدتی، این شخص/چیز 
because of this, this someone/something X is below someone/something Y 

 گیردقرار می Yدر زیر شخص/چیز  Xدر نتیجۀ این، این شخص/چیز 
because of this, this someone/something X is on the ground[M] 

 گیردبر روی زمین قرار می Xدر نتیجۀ این، این شخص/چیز 
when this happens to someone X, this someone feels very bad 

 کندافتد، این شخص احساس خیلی بدی میاتفاق می Xوقتی این برای شخص 

 this someone X doesn’t want this to happen     خواهد این اتفاق بیفتدنمی Xشخص  این

 ممکن اس  بمیرد Xدر نتیجۀ این، این شخص 
because of this, maybe this someone X dies 
when this happens to something X, maybe this something X isn’t the same thing 

anymore 
 ممکن اس  دیگر همان چیز نباشد Xافتد، این چیز اتفاق می Xچیز این برای وقتی که 

because of this, maybe this something X is many things 
 شودبه چیزهای زیادی تبدیل می Xدر نتیجۀ این، این چیز 

dɑrjɑjva = 

 someone is standing[M] somewhere       اس  [M] کسی جایی ایستاده

 this someone doesn’t move           کندشخص حرک  نمیاین 

this someone doesn’t touch someone/something else 
 کنداین شخص به ک /چیز دیگری برخورد نمی

maybe someone/something else touches this someone 

 ممکن اس  ک /چیز دیگری با این شخص برخورد کند
after a time, this someone isn’t standing[M] anymore 

 اس  [M] پ  از مدتی، این شخص دیگر نایستاده
because of this, this someone’s body is on the ground[M] 

 گیردقرار می  [M]در نتیجۀ این، بدن این شخص بر روی زمین
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 [M]پ  از این، این شخص ممکن اس  بتواند بایستد
after this, maybe this someone can stand[M] 

veɫjɑjva = 
 something is standing[M] somewhere     اس   [M]چیزی جایی ایستاده

 this something doesn’t move          کنداین چیز حرک  نمی

this something doesn’t touch someone/something else 
 کنداین چیز به ک /چیز دیگری برخورد نمی

maybe someone/something else touches this something 
 ممکن اس  ک /چیز دیگری با این چیز برخورد کند

after a time, this something isn’t standing[M] anymore 
 اس  [M] پ  از این، این چیز دیگر نایستاده

because of this, this something is on the ground[M] 
 گیردرار میق [M] بر روی زمیناین، این چیز  ۀدر نتیج

after this, maybe people can see this something standing[M] 
 ببینند[M]  اس  بتوانند این چیز را ایستاده پ  از این، مردم ممکن

یابی هار فعل از طریق ترجمه و معادلین چهای تمایزدهندۀ معنایی اهای ظری  و ویژگیتفاوت 

برای  نها در دو زبان فارسی و انگلیسی یتک  ،اشاره شد در باال گونه که همانچرا که  ؛ممکن نیس 

پتذیر اما این کار در رویکرد فرازبان معنایی طبیعی از راه وص  معنتایی امکتان ،برابرنهاد وجود دارد

فعتل دوم هتم در متورد جانتداران و هتم  امتااران اس . بر این اساس، فعل اول تنها در مورد جاند

دومتی بته  امتارود. به عتوه، فعل اول مفهوم افتادن را به صورت افقی جان به کار میبی موجودات

سازد. هرچند برای فعل دوم گاهی اوقتات در فارستی بته جتای صورت عمودی به ذهن متبادر می

اما باید توجه داش  که جزء اسمی این فعل مرکب یتک  ،شوداستفاده می “سقوط کردن”از  “افتادن”

خودکتارم ستقوط ؟”به عنوان مثتال، جملتۀ  .عربی اس  و در همۀ موارد هم کاربرد ندارد 59ۀواژوام

بتا  ،رسانندهای سوم و چهارم هر دو مفهوم افتادن به صورت افقی را میپذیرفتنی نیس . فعل “کرد.

صر رود. عنجان به کار میاین تفاوت که فعل سوم تنها برای جانداران و فعل  خر برای موجودات بی

شود ار برده میبه این صورت که فعل اول زمانی به ک ؛معنایی حرک  برای دو فعل اول مطرح اس 

                                                           
52. loanword 
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دومی در هر حال کاربرد دارد. در مورد افعتال ستوم و چهتارم حرکت   اما ،که حرکتی در کار باشد

 مطرح نیس .

زبان هتورامی در  piʧak][ و [dərk] ،[tavani] م، وص  معنایی سه اسای دیگربه عنوان نمونه 

فارسی و انگلیسی برای  نها یک برابرنهاد وجود دارد: در زبتان  هایشود که باز هم در زبان ورده می

 .”stone“ و در زبان انگلیسی “سنگ” فارسی

X ،tavani  اس =          X is tavani = 

X یک ماده [M]  اس               X is a substance[M] 

In some places there is much X and in the others there is little 
 دیگر کم اس  برخیزیاد و در  Xدر برخی جاها، مقدار 

X  سخ  [M] اس         X is hard[M] 

because of this, when you touch X, you feel bad 
 کنیدمیاحساس بدی  ،با شما برخورد کند( X)یا  برخورد کنید Xدر نتیجۀ این، وقتی شما با 

X یا بزرگ اس  یا کوچک                X is small or big 

 because of this, maybe you can move X       را حرک  دهید Xدر نتیجۀ این، شاید بتوانید 

 کنندمی درس  [M] دیوار Xاز  در برخی جاها، مردم
in some places, people do wall[M] of X 

X ،dərk  اس =             X is dərk = 

X  نوعی[M]tavani  اس                X is a kind of tavani[M] 

X کوچک و گرد  [M] اس               X is small and round[M] 

because of this, you can hold[M] X in hand[M] 
 [M] نگه دارید [M] را در دس  Xتوانید در نتیجۀ این، شما می

X ،piʧak  اس =            X is piʧak = 

X  نوعی[M]tavani  اس                X is a kind of tavani[M] 

X تر ازخیلی کوچک dərk [M]  اس                            X is much smaller than dərk[M] 

 maybe X is not round[M]             نباشد [M] گرد Xشاید 

هستند کته  50ها و اصطتحات پوششیواژه “etons”زبان انگلیسی  و در “سنگ” در زبان فارسی 

                                                           
53. cover term 
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هتا در زبتان معادل پوششتی ایتن واژههای مختل  دالل  دارند. در اندازه ها و معموالًبر انوا  سنگ

هتای مختلت  هتا و در انتدازهاما برختف دو زبان دیگر، برای انوا  سنگ ؛اس  ”tavani“هورامی 

که دو زبان دیگر برابرنهادی بترای  نهتا  piʧak“”و  ”dərk“مثل  ،رودکار می ای بههای جداگانهواژه

بندی در زبان هورامی برخاسته از موقعیت  جغرافیتایی و رسد این تفکیک و مقولهندارند. به نظر می

بته شتیوۀ ها از راه تحلیل معنایی  نها فرهنگ گویشوران  ن اس . در هر حال، انتقال مفاهیم این واژه

 گردد.پذیر میامکانتری به

های شده از سنگ دالل  دارد. در زباننمونۀ سوم واژۀ بسیطی اس  که در زبان هورامی بر دیوار ساخته

 .”stone wall“ شود: دیوار سنگیاستفاده می مرکب هایهفارسی و انگلیسی برای بیان این مفهوم از واژ

نشتان بتودن دیتوار این مفهوم در زبان هورامی بیانگر بیرسد استفاده از واژۀ بسیط برای بیان به نظر می

به عبتارت دیگتر، شتاید بتتوان گفت  اولتین دیتواری کته در میتان  ؛سنگی در فرهنگ این مردم باشد

شتده از از سنگ بوده اس . در این زبان برای بیتان دیوارهتای ستاخته ،گویشوران هورامی ساخته شده

 رایند در دو زبان دیگر صادق اس :عک  این ف شود.ده میهای مرکب استفامصالح دیگر، از واژه

X ،kaɫaka  اس =                      X is kaɫaka = 

 Xنوعی دیوار  [M] اس        X is a kind of wall[M] 

X ز اtavani [M] شودساخته می         X is made[M] of tavani[M] 

چارچوب فرازبان معنایی طبیعی، عتوه بر بیان ظرای  و مزی  دیگر استفاده از تحلیل معنایی در  

رسد، انتقال مفاهیم فرهنگی رایتج در میتان های معنایی که از طرق دیگر مشکل به نظر میکاریریزه

 اس . گویشوران یک زبان

گوید کند. وی میشناسی حمای  میدر معنی 54بودگیو مشخص ویرزبیکا  شکارا از گسستگی 

یا توصی  تصویر  ءای از اشیامعنی یک واژه، بررسی کاربرد  ن برای اشاره به مجموعهکه برای بیان 

بلکه باید به مطالعۀ ساختار مفهومی پرداخ  که در زیربنای این کاربرد قرار دارد و  ، نها کافی نیس 

ه تنو  و گوناگونی معنتایی نیست  بلکت ،دهد. به باور وی،  نچه باید توصی  شود ن را توضیح می

در  هتا وجتود دارد.در همتۀ ایتن تنوعتات و گونتاگونی اس  که فرض بر  ن اس  55ثبات معنایی

تیرگی و در مغز و  بودگیو مشخص رویکرد فرازبان معنایی طبیعی اعتقاد بر این اس  که گسستگی
                                                           
54. discreteness 

55. semantic invariant 
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زبان از مفاهیم روشتن و ختوب اهل به این معنا که  ؛در جهان خارج وجود دارد 59بودگینامشخص

 است تیره و نامشتخص کنند که به مراتب گذاری و توصی  جهانی استفاده میشده برای نامتعری 

 (.12: 9338 دارد،گ؛ 109و  192: 9313 ،)گیرارتز

 گیرینتیجه -1

های متمایز ری، مفاهیم، اهداف، کاربردها و ویژگیظدر این مقاله، تاریخچه و انگیزۀ پیدایش، اصول ن

یعی و جایگاه  ن در میان دیگر رویکردهای تحلیل معنا معرفی شد. با توجه رویکرد فرازبان معنایی طب

وعات زبتانی و غیرزبتانی وابستته ضتهای  ن، این رویکرد از توان بتاالیی بترای تبیتین موبه ویژگی

زبان در سراسر جهان تاکنون، گواهی بر این مدعا اس .  03برخوردار اس . بکارگیری  ن در بیش از 

هتای  نها در زبانهمۀ که برای  ته شدئدر زبان هورامی اراچندین واژه ص  معنایی ، ودر بخش پنج

دهندۀ ظرفی  باالی رویکرد فرازبان معنتایی یک معادل وجود دارد. این نشانتنها فارسی و انگلیسی 

 و نیز مفاهیم و بار فرهنگی های ظری  و تمایزدهندۀ معناییها و ویژگیطبیعی در بازنمایی مشخصه

هتای هتا و گتویشاین رویکرد تا به حال در مورد زبتاناس .  در میان گویشوران یک زبان اژگانو

بتا ایتن د زمینۀ  شنایی پژوهشتگران ایرانتی بتوان اس . انتظار این اس  که این اثرایرانی به کار نرفته 

 فراهم نماید. راهای ایرانی ها و گویشزمینۀ زبانپژوهش در  رویکرد و انجام

 منابع
هتوش مصتنوعی،  نامتۀ کارشناستی ارشتد. پایانبندی معنایی افعال زبان فارسیخوشه(. 1021) امینیان، مریم

 صنعتی شری . دانشگاه

 .93-1، 5، شمارۀ 0، دورۀ شناسیزبان و زبان(. ساخ  ناگذرا در فارسی. 1089) مهند، محمدراسخ

شناستی، دانشتگاه . رسالۀ دکتری زبتانال فارسیبندی افعشناسی واژگانی: طبقهمعنی(. 1077) روشن، بلقی 
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